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 ِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيمِ 

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু করছি। 

কাশ্মীর ছিছিক আল-কাময়দা সমছথিত ছিহাছদ তানছিম আনসার গািওয়াতুল ছহন্দ(AGH) তামদর অছিছসয়াল আল-
হুর ছমছিয়ায় একছি নতুন বাতিা প্রদান কমরমিন। বাতিাছিমত তাাঁরা কাশ্মীর অধু্ুছিত শ াছপয়ান শিলায় তাাঁমদর ৪ 
মুিাছহদ সাথীর শগৌরবময়  াহাদামতর সুসংবাদ িাছনময়মিন। বাংলািািী পাঠকমদর সুছবধ্ামথি বাতিাছির বাংলা 

অনুবাদ তুমল ধ্রা হমলা। 

------------------------------------------ 

 َواللَّـُه َرُءوٌف ِِبْلِعَبادِ    َوِمَن النَّاِس َمن َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَّـهِ 
মানুমির মামে এমন ছকিু শলাক রময়মি িারা আল্লাহর সন্তুছিকমে ছনমিমদর িীবন বাছি রামে, আর আল্লাহ্ 
তা'আলা তাাঁর বান্দামদর প্রছত অতুন্ত শমমহরবান। (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২০৭) 

ছিহাছদ সির পছরপূণি ইমান ও আনুগতু চায়, এই সিমর চলার পমথ অমনক শপমর াছন ও পরীক্ষা এমস 
সামমন হাছির হয়, িার শথমক উিরণ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাহািু ও অনুগ্রমহই সম্ভব হয়। 

কাশ্মীমরর িূছম হমত সকল বাছতল শিরকা ও গাইরুল্লাহর আইন-কানুনমক ধ্বংস কমর এই িছমমন আল্লাহ 
তা'য়ালার ছবধ্ান বাস্তবায়মনর দৃঢ় প্রতুয় সামমন শরমে িাত্রা শুরু কমরছিমলা আনসার গািওয়াতুল ছহন্দ। 

এই মহান লক্ষু অিিমন উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী আনসার গািওয়াতুল ছহমন্দর মুিাছহদগণ আমরা একবার 
ছনমিমদর রক্ত ছবছলময় ছদময়মিন; তাাঁরা মুসছলম উম্মাহমক এই স্বপ্ন শদছেময়মিন শি ছবপদসংকুল বনু্ধর পথিুকু 
পাছি শদয়ার পমরই অমপক্ষা করমি মাছিমলর েলমমল আমলা। 

গত ২২ এছপ্রল ২০২০ উম্মাহর চার িুবক তাাঁমদর কৃত অঙ্গীকার চূিান্তরূমপ সতুায়ন কমরমিন। তাাঁমদর এই 
 াহাদাহ এবং দৃঢ়প্রতুময় সামমন িুমি চলা আমামদর িাবনাপমি আসহামব বদমরর ঘিনামক আমরা একবার 
অনুরছণত হমত শপ্রিণা শিাগায়। 

আনসার গািওয়াতুল ছহন্দ 

Ôতারা তামদর অঙ্গীকার পূণি কমরমিনÕ 
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শসছদন রামত তাাঁরা স স্ত্র সামি ম গুল ছিমলন মহান রমবর ইবাদমত। গান-িায়ামরর আমলাক েলকাছনমত 
শমমত উমঠছিমলন িান্নামতর শন ায়। অবম মি মু ছরক ছহনু্দ সসনুমদর ছবরুমে এক শমাবারক িুমের পর 
 াহাদাত বরণ কমরন তাাঁরা। ইন্নাছলল্লাছহ ওয়াইন্না ইলাইছহ রছিউন। 

ওইছদন সন্ধুায় িারতীয় মু ছরক সসনুরা আনসার গািওয়াতুল ছহমন্দর কময়কিন মুিাছহদমক অবরুে কমর 
শিমল। মুিাছহছদনরা মু ছরক সসনুমদর ছবরুমে তীব্র লিাই শুরু কমরন; মুক্ত হময় আমসন ওমদর হাত 
শথমক। পমর মুিাছহদগণ দুছি গ্রুমপ ছবিক্ত হময় িারতীয় মালাউন মু ছরক সসনুমদর উপর পাল্টা অছিিান 
চালান। রাতবুাপী চলমত থামক লিাই। 

শিার নামার ছকিুক্ষণ আমগ ওসামা িাই ও শলাকমান িাই ছহনু্দ মু ছরকমদর ছবরুমে লিাইরত অবস্থায় 
 াহাদাত বরণ কমরন। তাাঁমদর  াহাদামতর পর আমসম িাই ও কাছসম িাই মু ছরক সসনুমদর ছবরুমে 
লিাই অবুাহত রামেন। একসময় তাাঁরাও শপৌঁমি িান রমবর সাছন্নমধ্ু।  

 ছহদ শলাকমান ছিমলন শ াছপয়ান অঞ্চমলর বাছসন্দা। চাকুছর করমতন পুছল  বাছহনীমত। শসোন শথমক 
রাইমিল ছনময় শিাগদান কমরন এলইছিমত। শুরু হয় তার ছিহাছদ িীবমনর িাত্রা। পমর সমতুর আওয়াি 
তাাঁর কামন শপৌঁিুমল ছতছন শসোন শথমক এমস িুক্ত হন আনসার গািওয়াতুল ছহমন্দ।  াহাদামতর বাই'য়াত 
গ্রহণ কমরন। ছতছন দীঘিছদন আনসার গািওয়াতুল ছহমন্দর শ াছপয়ান শিলা-কমান্ডার ছহসামব দাছয়ত্বপালন 
কমরমিন। 

 ছহদ ওসামা িাই ২০১৮ সামলর শুরুর ছদমক একিন আনসার ছহমসমব ছিহামদর কাি শুরু কমরন। সম্পকি 
ছিমলা এলইছির সামথ। পমর সমতুর আহ্বামন সািা ছদময় মুিাছহছদমনর সামথ শিাগামিামগর শচিা কমরন। 
মুিাছহছদমনর সামথ িুক্ত হমত তাাঁমক অমপক্ষা করমত হয় একছি দীঘি সময়। পরবতিীমত ছতছন এবং তাাঁর 
সাথী আবু উবায়দা রহ.  ছহদ িাছকর মুসার হামত  াহাদাহর বাই'য়াত গ্রহণ কমরন। ছতছন পুলওয়ামা 
অঞ্চমলর কমান্ডার ছহমসমব দাছয়ত্বপালন কমরন। 

 ছহদ আমসম িাই পুলওয়ামা শিলার ছনকলুরার বাছসন্দা। ছতছন গত বিমরর মাোমাছে সমময় আনসার 
গািওয়াতুল ছহমন্দ িুক্ত হন। ছতছন ছিমলন সতুবাদী ও ছনষ্ঠাবান শিাো। তাাঁর ছিহাছদ সির পুমরা উম্মাহর 
িনু দৃিান্ত হময় থাকমব। 

 ছহদ কামসম িাই দছক্ষণ কাশ্মীমরর শমইনিাউন বারামুল্লাহ এলাকার বাছসন্দা ছিমলন। ২০১৯ সামলর িুমনর 
ছদমক ছতছন ছহিবুল মুিাছহছদমন শিাগ শদন। ছিহামদর ময়দামন এমসও ছতছন েুাঁিমত থামকন প্রকৃত হক 
দল। একছদন ছতছন এবং তাাঁর সাথী রছিক ওয়াছন রহ. ছহিবুল মুিাছহছদমনর একিন দাছয়ত্ব ীলমক ছিমেস 
কমরন, িছদ কাশ্মীর মুসছলমমদর দেমল চমল আমস, তমব আপনারা কী করমবন? উিমর তারা বমল, আমরা 
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মানুমির অছিপ্রায় অনুিায়ী রাষ্ট্র পছরচালনা করমবা(অথিাৎ সংছবধ্ান প্রণয়ন করমবা) এবং অস্ত্র শিমল ছদময় 
ঘমর ছিমর িামবা। তেন তাাঁমদর সামমন ছহিবুল মুিাছহছদমনর লক্ষু-উমে ু পছরস্কার হময় িায়। তাাঁরা শসোন 
শথমক ছিমর আমসন। শিাগ শদন হক ছিহাছদ িামাআত আনসার গািওয়াতুল ছহমন্দ। 

আনসার গািওয়াতুল ছহন্দ মুসছলম উম্মাহর এই মহান বীরমদর  াহাদাহ উপলমক্ষ তাাঁমদর পছরবার এবং 
প্রমতুক আহমল-ইমানমক শমাবারকবাদ িানামে এবং তাাঁমদর বুাপামর এই কথার সাক্ষু ছদমে শি, তাাঁরা 
ছিমলন ছনষ্ঠাবান মুিাছহদ। তাাঁমদর  াহাদামত আমরা দুুঃে-িারাক্রান্ত নই; শকননা তাাঁরা শতা স্বয়ং আল্লাহ 
সুবহানাহু তা'য়ালার সাছন্নধ্ু ও শহিািমত চমল শগমিন। আল্লাহ তাাঁমদর এই আত্মতুাগমক কবুল করুন। 

তাাঁমদর এই  াহাদাহর মামে ওইসকল মানুমির িনু ছ ক্ষা রময়মি িারা িাতীয়তাবামদর মায়ািামল আবে; 
িারা িাছতরামষ্ট্রর ই ারায় িুে কমর, আবার এর ইোয় িুে পছরতুাগ কমর। বরং িুে শতা একমাত্র আল্লাহর 
িনু। 

--------------------------------------------- 

শাবান ১৪৪১ হিজহি / এহিল ২০২০ ঈসায়ী 


